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Årsrapport 2017 från styrelsen
På årsmötet den 23 februari beslutades att bygga övningsområde etapp 2. Detta beslut villkorades att
sökta bidrag främst från Allmänna arvsfonden skulle beviljas. Efter ett positivt besked från Allmänna
arvsfonden, Västmanlands Idrottsförbund, Svenska golfförbundet och Surahammars kommun
beslutade styrelsen att börja bygget av övningsområdet etapp 2 bestående av sex korta hål och lika
många footgolfhål samt chippingområde och övningsbunker.
Det nya krögarparet Johanna och Pontus Hirvonen har drivit golfrestaurangen under året, vilket har
varit väldigt positivt för klubbmedlemmar och gäster. Glädjande har klubben och krögarparet förlängt
avtalet att gälla även kommande säsong.
Klubbens Handigolfverksamhet har startat upp. En ny kommitté med Ulf Wilson som ordförande har
samarbete med bl.a. skolan, särskolan och Global Surahammars kommun samt Viljan Asperger
Centrum i Ramnäs.
En mycket ofördelaktig vinter och vår gjorde att banan inte blev i den toppkondition som vi är vana
vid. Detta gjorde att greenfeeintäkterna minskade och frustrationen bland medlemmarna ökade. Denna
erfarenhet har under hösten gjort att styrelsen beslutat att alla 18 greener ska täckas med dubbla dukar
inför vintern 2017-2018. Detta arbete har slutförts, även det med hjälp av frivilliga insatser, i mitten på
december några dagar innan första snön föll.
På ”Golfensdag” 20 maj invigdes vår nya drivingrange av vår landshövding Minoo Akhtarzand. Till
det lyckade slutresultatet bidrog våra samarbetspartner, ett stort antal av klubbens medlemmar bl.a.
med bygget av ”övningshuset”. Vi kan nu glädjande konstatera att drivingrangen blev billigare än
budgeterat.
Som en del i klubbens strävan att ha en av Västmanlands bästa golfbanor har under året Bankommittén
(tidigare Banutvecklingsgruppen) fått ändrad både bemanning och instruktion. Samarbetet mellan
medlemmarna och styrelse/banchef ska stärkas och informationen om banans utveckling ökas.
För att förbättra informationen till medlemmar och gäster har klubben nu en Facebook-sida för
klubben och en för damkommittén som komplement till hemsidan.
Mayvor Wilson, som har jobbat i klubben sedan den bildades och varit mycket uppskattad som vårt
”ansikte utåt” mot medlemmar och gäster, har aviserat att hon tänker gå i pension under våren 2018.
Rekrytering av en ny klubbchef inleddes därför i december. Ny klubbchef från 1 april är Maria
Pennerborn.
Glädjande har vi tillsatt tre nya kommittéordföranden inför 2018. För Damkommittén Lotta Faleke, för
Bankommittén Patrik Ekholm och för Marknadskommittén Johan Eriksson.
Samarbetet med Ängsö GK och Fagersta GK kommer att gälla även under 2018 som i år.
Styrelsen vill rikta ett varmt tack till anställda och alla frivilliga som jobbat hårt för att medlemmar
och gäster fått ett gott bemötande och en härlig golfupplevelse. Detta tack riktar vi givetvis också till
vår pro Michael Ramquist och våra krögare Johanna och Pontus Hirvonen.
Styrelsens ordförande
Per Harrby
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Styrelsen och kommittéer har under året haft följande sammansättning:
STYRELSE
Ordförande
V Ordförande
Sekreterare
Ledamöter

Per Harrby
Mia Runnérus
Ulf Wilson
Jon Schenström
Christina Bredin
Tage Markström
Gösta Blomkvist

Suppleanter
Johan Eriksson
Roland Södergren
Yvonne Cederholm

Revisorer

Mona Carlstrand
Sven-Erik Gårdhage

Revisorsuppleanter
Mats Norling
Michael Augustin

Valberedning

Lars-Göran Almgren
Mona Carlstrand
Mikael Klintberg
Christina Bredin

Styrelsens representant

KOMMITTÉER
Hålvärdskomitté
Banutvecklingsgruppen
Tävlings- och Handicapkommitté
Medlemskommitté
Marknadskommitté
Utbildningskommitté
Damkommitté
Juniorkommitté
Oldboyskommitté
Handigolfkommitté
Klubbhuskommitté

Jon Schenström
Jon Schenström
Lee Boyd
Tage Markström
Bengt Johansson
Lars-Göran Almgren
Christina Bredin
Thomas Rollne
Lennart Karlsson
Ulf Wilson
Kjell Hedmark

BEFATTNINGAR INOM KLUBBEN
Klubbchef
Reception
Banchef
Övrig banpersonal

Pro/shop/range
Restaurang

Mayvor Wilson
Johan Henriksson
Emma Johansson
Björn Nordh
Anders Cedervall
Kari Pihlajaniemi
Kent Andersson
Andreas Pettersson
Daniel Tallberg
Mikael Lövgren
Michael Ramquist
Johanna och Pontus Hirvonen

MEDLEMMAR 2017-12-31

Seniorer
Juniorer

893 st
73 st
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Årsrapport 2017 från Damkommittén
UPPTAKTSTRÄFF. 50 damerna kom till upptaktsträffen i klubbhuset i april. Det bjöds en god buffé från
Restaurangen, Per Harrby och Björn Nordh berättade om klubben och banan. Senaste golfmodet visades innan
damerna fick möjlighet att handla i Shopen.
TISDAGSGOLF har spelats 17 tisdagar med i snitt 8 deltagare varje gång. Olika spelformer har prövats. Ett
mycket uppskattat inslag var putträning med några av våra egna damer som ledare.
VÄSTMANLANDSSERIEN. Vi har deltagit i två seriespel, vardag och helg. Till seriespelet på vardagarna har
det varit svårt att få fullt lag. Vid ett tillfälle hade vi inga spelare alls. Seriespel på lördagar har inte varit något
problem att få fullt lag.
MATCHCUP – Nio klubbar i distriktet har deltagit så vi har spelat 8 matcher, varav fyra hemma. Totalt 15
damer från Surahammar deltog. Surahammar slutade på femte plats.
STRÖMSHOLMSUTBYTET spelades i Surahammar fredag 30 juni med 10 damer från respektive klubb.
Efter spelet fick damerna en härlig måltid före prisutdelningen. Surahammars damer vann dagens tävling.
KM damer spelades igen efter många års uppehåll. 12 damer deltog och damklubbmästare blev Lena Löf.
SÄSONGSAVSLUTNING hade vi söndag 17 september då vi spelade flaggtävling med 17 deltagare. Efter
tävlingen serveras middag i Golfrestaurangen och sen prisutdelning för dagens tävling.
FACEBOOKGRUPPEN Damerna i Surahammar har under säsongen använts flitigt för att kommunicera
med damerna.
HOLKEN är ett initiativ från damkommittén, där vi ber alla som gör en birdie att skänka 20 kr. Det blev i år
1010 kronor som gått till Fonden för hjärtebarnen.
ENKÄT. För att få veta vad klubbens damer tycker om verksamheten för damer skickade vi ut en enkät i
september som besvarades av 29 damer.
DAMKOMMITTÉN har bestått av nedanstående personer med resp. ansvarsområden:
Christina Bredin, ordförande
Maj Lundberg, matchcupen
Anna Östlund, Strömsholmsmötet
Birgitta Bjurstig Västmanlandsserien vardag
Lotta Faleke och Anneli Björk tisdagstävlingarna
Elisabeth Ringsgård Västmanlandsserien helg

Årsrapport 2017 från Oldboyskommittén
Det traditionella Flaggskeppet "Seniltouren" för herrar och damer +50 har i år spelats 22 onsdagar mellan
den 4 maj och 4 oktober.
I onsdagstävlingen har även ingått utbytet med Hagge samt den uppskattade ”hemliga” resan som i år bevistade
Enköpings GK.
Totalt blev det ca 1250 starter inom ramen för ”Seniltouren” vilket givetvis bidragit till en hög social gemen- och
kamratskap för deltagarna.
Touren avslutades fredagen den 6 oktober med en 3-manna scramble, prisutdelning och en fest i
klubbrestaurangen med god mat och dryck under hög stämning för de ca 60 deltagarna.
Nytt för i år var att den sista i månaden genomfördes Seniltouren med en kanonstart och med gemensam
prisutdelning för alla pristagare under tidigare tävlingar i månaden. Förändringen slog väl ut och uppskattades av
såväl deltagare som för Restaurangen.
Resultat.
Tourens primära mål för de flesta deltagarna är den sociala gemenskapen och klubbkänslan, men det tävlas
naturligtvis också! Resultaten registreras i GIT och Sören Carlsson har förtjänstfullt sammanställt och publicerat
dessa på hemsidan varje onsdagskväll.
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8 bästa, De 8 bästa nettoresultaten under säsongen sammanräknas. Tabellen är underlag för prisutdelningen och
de 64 bäst placerade lottas in i nästa års Matchcup. Totalt 75 spelare deltog i minst 8 rundor.
Vinnare blev Rolf Widlund med 573 slag 2 slag före Stig Lövgren. Därefter kom Mona Carlstrand 577, Lennart
Karlsson 578 och på 5:e plats Rolf Eriksson 579 slag.
Seniormästerskapet, Den mest prestigefyllda av alla deltävlingarna. Här räknas poäng från onsdagstävlingarna,
serie- och matchspel i Västmanlandsserierna, DM, KM och senilens matchcup.
Årets Seniormästare blev liksom föregående år Sören Pettersson med 186 poäng, 9 poäng för Rolf Widlund med
177 och Stig Lövgren 141.
La Liga. En tabell för senilens krutgubbar som fyllt 75 år där erövrade poäng i 8 bästa-tabellen räknas.
Vinnare, Överlägsen vinnare blev Stig Lövgren 79 poäng 27 poäng före Björn Steen 52 poäng. Lennart Eriksson
blev 3:a på 43 poäng.
Matchcupen. De 64 bäst placerade i 2016 års 8 bästa-tabell lottades i matchcupen.
I finalmatchen möttes Mona Carlstrand och Mats Norling. Efter en hård kamp stod slutligen Mona Carlstrand
som vinnare i årets Matchcup. Vi gratulerar Mona som är den första damen att vinna Matchcupen.
Tjejligan. I tabellen räknas de fyra bästa nettoresultaten i onsdagstävlingarna samman.
Vinnare, Även här blev Mona Carlstrand vinnare med 282 slag 13 slag före Christina Tapper och ytterligare 19
slag före Maj Lundberg.
Ryder Cup. Finaltävlingen mellan de 10 bästa i Mästerskapstabellen från stan respektive landet. Spelas som
matchspel med 6 hål som bästboll, 6 hål foursome och 6 hål singel.
Vinnare blev åter igen ”Lantisarna” som efter något år har lånat ut den prestigefyllda pokalen till "Stanarna".
Resultatet blev efter att den sista och avgörande matchen kom i mål, 12,5-11,5.
Seriespelet
H60
Serien spelades vid 10 tillfällen. Totalt har 16 spelare deltagit. De bästa individuella resultaten var Roland
Södergrens seger på Tortuna och Lennart Karlssons seger på Ängsö. Bästa lagresultatet var en 2:a plats på
Tortuna. Totalt kom laget 8 av 13 lag.
Lagledare Lennart Pettersson
H70
Serien spelades vid 10 tillfällen. Totalt har 12 spelare deltagit. Placeringen i serien var blygsamma 11:e plats av
12, ett resultat som vi långt ifrån är nöjda med.
Lagledare Stig Jansson
Matchspelet
H55
Vi har under året haft svår att rekrytera spelare med rätt ålder för klassen. Vi har därför deltagit med endast
”överåriga” spelare. Vi väljer därför att inte delta med något lag i denna klass under 2018. I laget har ca ett 10-tal
spelare deltagit. Resultatmässigt hamnade vi på den mycket blygsamma sista platsen i den nordöstra serien.
Lagledare Lars-Göran Almgren
H65
Efter fjolårets fina 3:e plats i Div 2 åkte i år laget åter ner i Div 3 efter att ha placerat sig 8 av 9 lag i en mycket
jämn serie. Under året har 9 olika spelare deltagit.
Lagledare Rolf Widlund
H75
Mellansvenska matchserien består av klubbar från Södermanland, Östergötland, Värmland, Örebro län och
Västmanland. Lagen är indelade i 4 serier med 8-9 lag/serie. Laget placerade sig 7:a av 9 lag. Åtta spelare har
under året representerat laget.
Lagledare Per-Ove Björkman
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Bowlingssektionen
Ett antal seniorgolfare från klubben har under våren/höst 2017 haft en bokad tid på måndagar, i Bellevuehallen,
för träning och social samvaro. Deltagarantalet har stadigt varit 26-29 st. Förutom denna tid har många visat
intresse för ytterligare speltid för att förbättra sina kunskaper.
Den här träningen har varit en förberedelse för ett seriespel mellan 9 st golfklubbar i Västerås, där de 4 bästa
gick till ett slutspel i febr17. Vi slutade på en 3:e plats. Under hösten -17 började en ny säsong.
Vi har också haft ett antal tävlingar inom klubben. KM i olika klasser, stanare/lantisar mm.
KM
Scratch:
1:a Jan Persson
2:a Kent Alvebris
3:a Stig Carlsson

Hcp
1:a Jan Persson
2:a Hans Andersson
3:a Lars-Göran Almgren

Stanare-Lantisar
En tävling i Ryder Cup format. En chans för lantisarna att få revansch för flera raka förluster i golf. Den här
tävlingen vann lantisarna klart.
Slutligen vill jag nu när Stig Jansson och Rolf Widlund valt att avgå som lagledare tacka dem för ett mångårigt,
gediget och uppskattat lagledararbete.
Tack för säsongen 2017 och med tillförsikt ser vi fram mot nästa års säsong.
Oldboyskommittén har under året bestått av:
Lennart Karlsson, ordförande
Lennart Pettersson, lagledare H60
Rolf Widlund, lagledare H65 match
Stig Jansson, lagledare H70
Sören Carlsson, sekreterare
Tommy Persson, ansvarig klubbmästare
Gösta Blomkvist, ansvarig matchcupen
Kent Myhrberg, ansvarig banmarkeringar
Lars-Göran Almgren, lagledare H55 match samt ansvarig för lokala regler

Årsrapport 2017 från H40
Under säsongen har totalt 12 spelare representerat Surahammars GKs H40 lag. Resultaten har varit blandade
under säsongen med en första plats som bästa lagresultat på Tortuna GK. När serien summerades efter sista
tävlingen på Västerås GK hade vi förbättrat vår placering med 4 platser jämfört med 2016 och slutade på 9:e
plats. Efter tre säsonger som jag har haft nöjet att ansvara för Surahammars GK H40 lag kommer nu Martin
Holst ta över som lagkapten för nästa säsong 2018.
Hoppas att fler H40 medlemmar vill vara med och förbättra resultatet ytterligare under nästa säsong 2018.
Undertecknad startar upp säsongen 2018 som lagkapten för Surahammars H50 lag och ser fram emot en härlig
golfsäsong 2018.
Mikael Klintberg
Lagledare H40

Årsrapport 2017 från H30+
H-30 har spelats under säsongen 2017 vid sex olika tillfällen.
Första tävlingen gick på Ängsö. Sedan Sala-Heby, Frösåker, Surahammar, Fagersta och avslutningen på Skerike.
Surahammar GK har fått ihop lag till samtliga deltävlingar. Totalt har det vart 11 olika spelare med från klubben.
Vid deltävlingen på Surahammars GK placerades laget på en andra plats som blev säsongens bästa placering.
Vid två tillfällen togs den individuella tävlingen hem av spelare från Surahammars GK.
Laget slutade på sista plats efter att samtliga deltävlingar var spelade.
Skerike tog hem första platsen i seriespelet.
Johan Eriksson
Lagledare H30+
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Årsrapport 2017 från Juniorkommittén
2017 års säsong började sent med träningar i Maj. Mail skickades ut med inbjudan till de juniorer som deltagit i
träning under 2016 samt lades ut på klubbens hemsida.
Vi har under jan-april haft inomhusträningar med juniorerna för tredje året nu. Det är med glädje vi ser att det
ökar på med ungdomar som vill underhålla och utveckla svingen under vintern. Något som vi ser väldigt positivt
på och som gett fina resultat för ungdomarna. 2017 års säsong har varit en riktig framgång både för
juniorkommittén och för ungdomarna som gjort fantastiska framsteg med sin golf.
Under säsongen har ett 30 tal ungdomar deltagit i träningar och aktiviteter som anordnats av juniorkommittén.
Det är med stor glädje som jag kan säga att vi nu fått ett gäng ungdomar som kontinuerligt är ute på tävlingar i
västmanlandsserien, det är en milstolpe som vi jobbat hårt för och nu har vi fler ungdomar som förhoppningsvis
kommer ut och tävlar under 2018. Vi har även i år kört golfäventyret för barn 6-10 år och antalet var ca 20
deltagare detta år. Det är här vi har klubbens framtid och det är mycket roligt att så många tjejer och killar vill
prova på vår sport. Utmaningen 2018 blir att få alla dessa ungar att fortsätta och slussa ut dem i dem vanliga
träningsgrupperna. Vi ser också en del utmaningar framför oss. Vi behöver fler ungdomar som vill träna och
spela golf! Detta får bli kommitteens huvudprioritering under året. Träningarna har i huvudsak skötts av
Juniorkommitténs medlemmar Thomas Rollne, Lars Rydberg, Magnus Svensson och John Edvard Stenstrand
och teknikträning med Mikael Ramquist.
Vi har även detta år haft möjligheten att delta i ett golfläger anordnat av vår egen John-Edvard Stenstrand som
tillsammans med Pingstkyrkan anordnade golflägret Sports for Life på vår anläggning under v26. Ett fantastiskt
läger med ungdomar från olika hörn i Sverige och med otroligt duktiga ledare. Bland annat med 6 st ledare från
USA så genomförde vi träningar, tävlingar och spelträning mån-fre 09:00-17:00 Vi besökte även Köpings GK
under en dag och hade träningar och en scramble som avslutning på dagen. Jag tror ingen som var på klubben
under de dagarna missade att vi var där och hur kul vi hade! Vi planerar att genomföra och utveckla detta läger
även under 2018.
Arbetet med att utveckla verksamheten har redan kommit långt i planeringen och det fortsatta arbetet med
Golfäventyret. Vi ser också att möjligheter till ännu bättre träningar nu när vi fått en ny range och ett nytt
träningsområde som ska stå klart under sensommaren 2018. Juniorkommittén bestående av Thomas Rollne, Lars
Rydberg, Magnus Svensson och John Edvard Stenstrand tackar för säsongen 2017 och ser fram emot säsong
2018.
Thomas Rollne
Ordförande Juniorkommittén

Årsrapport 2017 från Tävlingskommittén
Tävlingskommittén
Det blev 3 protokollförda möten under året.
Tävlingsprogrammet var i stort sett lika som tidigare år.
Tävlingsdeltagande
Statistik från tävlingar 2017 (exkl KM)
1490 startade, fördelat enligt nedan:
Tävlingsform
Singel
Par
2 manna scramble
3 manna scramble
4 manna scramble

Antal
tävlingar
1
10
1
1
6

Startande

Snitt startande

Kommentar

28
548
88
114
712

28
55
102
114
118

3 klubbor

.

Vi beslutade att ställa in årets första tävling på grund av banans dåliga kondition. Vid hösttävlingarna fick vi
dock mycket beröm för banans fina kondition av pristagarna vid prisutdelningarna.
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Vi hade 110 mindre antal startande än föregående år trots att vi hade 2 st fler tävlingar. Även i år avslutade vi
starkt med 2,3 och 4-manna scramble i oktober.
Scramble med 2 startade lag
Vi hade tidigare fått kritik från greenfee-gäster för våra scramble tävlingar, att vi inte har markör, dvs 2 lag som
startar samtidigt. Vi gjorde ett försök i år med 2 samtidigt startade lag på en 3-manna scramble. Slutsatsen vi
kunde dra efter att har pratat med några deltagare var att greenfee-gästerna var positiva till spelformen. Våra
egna medlemmar var dock inte positivt inställda (kommentarer som ”aldrig mer” förekom). Scoren för vinnande
lag var 57,1. Scoren för vinnande lag på följande veckas 4-manna scramble Var 56,7 (utan markör).
KM
101 deltagare startade i årets KM fördelat på 3 helger (62 startade 2016), ingen eller för få anmälningar i
Damklass och H50(?). Vi flyttade Herr och Dam klasserna till en egen helg i juli, detta så att medlemmar kunde
spela både i sin åldersklass och i Herr/Dam klass. Vi har skapat en ny klass H22 (ålder 22-29 år), den åldersgruppen hade tidigare ingen möjlighet att delta i ålders KM.
Klubbmästare 2017
Damer
Herrar
H70
H60
H50
H40
H30
H22
D50
Junior
Pojkar
Äkta makar

HIO 2017
Lena Löf
Magnus Svensson
Per-Ove Björkman
Rolf Eriksson
Peter Holmqvist
Johan Eriksson
Emanuel Vantaa
Simon Wallén
Åke och Else Eriksson

Hål 9

Mathias Bergström

Ett stort tack till tävlingssponsorer och till alla tävlingsledare och funktionärer!
Tävlingskommittén:

Ordförande

Lee Boyd
Sören Carlsson
Stig Lindström

Årsrapport 2017 från Banan
Banan öppnades för spel den 28 april och stängdes den 26 oktober.
Säsongen 2017 hade den absolut sämsta uppstart jag varit med om. Greenerna var i väldigt dåligt skick efter en
hård vinter med mycket is. Alla greener var helt döda och vi fick börja om från början med att försöka få tillbaka
gräset på greenerna. Inte blev det bättre av att det var en av de kallaste vårarna som mätts upp på länge. Men
efter mycket och hårt jobb med greenerna så kom gräset tillbaka och jag tycker att vi fick till banan i riktigt bra
skick till mitten av säsongen.
Vi tog även ett beslut att vi ska börja med vintertäckning av alla 18 greener. Dukar är inköpta och lades på den 2
december med hjälp från ett 20 tal medlemmar. Det är mycket jobb med att lägga ut dukar. Men det är det värt
om vi kan få fina greener och förhoppningsvis en tidig start på säsongen.
Vi har även provat fram en metod till att renovera tee med som funkar bra. Vi gjorde några tester på hösten med
bra resultat och kommer att köra vidare på det under kommande år.
Sju st personal har arbetat på banan i år.
En ny greenvält blev inköpt till greenerna.
Sist så vill jag tacka min personal för ett riktigt bra jobb under säsongen 2017.
Björn Nordh
Banchef
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Årsrapport 2017 från Hålvärdskommittén och Banutvecklingsgruppen
Hålvärdskommittén
Städdagen genomfördes lördag den 22 april 2017. Strålande sol och hårda vindar blåste när ett 70-tal medlemmar
arbetade på banan med att kratta bunkrar, räfsa gräs och löv, såga sly och plocka grenar. Städdagen avslutades
med servering av korv med bröd i klubbrestaurangen.
Trots lågt deltagarantal ca.70 (ca 25 färre än förra året) är intrycket att det mesta blev utfört.
Det saknas hålvärd till hål 20, d v s parkering, 9 ½:an, uppfarten till rangen och området kring utslagsplatser. Du
som är intresserad att bli hålvärd - anmäl dig till klubben.
Banutvecklingsgruppen
Banutvecklingsgruppen har sammanställt en löpande åtgärdsplan för 2017-2020.
Det kan gälla borttagning skymmande buskar, förbättringar av ytpartier mm.
Åtgärder som kan utföras under säsongen och kommande säsonger och i takt med vad det löpande banarbete ger
tid över för detta. Vissa åtgärder kan utföras med ideellt arbete av oss som är klubbmedlemmar.
Åtgärdsplanen innehåller också ett antal långsiktiga förslag till mer omfattande och kostsamma förbättringar.
Dessa redovisas särskilt i en femårsplan där tee- och bunkerrenovering samt rensning av det stora genomgående
utfallsdiket är de stora posterna.
Det har tidigare gjorts flera försök att renovera tee som visat sig allt för tidsödande och kostsam. Nu har en
enklare metod använts på hål 8, tee 50 och hål 6, tee 57 som vår banpersonal testat med gott resultat. Arbetet
med tee-renoveringar kommer fortsätta under de kommande två-tre åren. I övrigt har mycket arbete gjorts med
rensning av sly, busk/träd i anslutning till hålen runt hela banan.
Trots årets svåra övervintringsförhållanden och den kalla och torra väderlek som var under hela försommaren
har vår banpersonal gjort ett helt fantastiskt arbete för att få banan i det skick som förväntades.
I banutvecklingsgruppen ingår Rolf Eriksson, Mia Runnérus, Roland Södergren, Johan Eriksson, Patrik Ekholm,
Björn Nord och Jon Schenström som ordförande.
Styrelsen har beslutat att banutvecklingsgruppen återtar det mer vedertagna begreppet
bland golfklubbarna, bankommitté. I samband med detta har också instruktionen för bankommittén reviderats.
Det innebär att från och med 2018 har klubben en bankommitté och Patrik Ekholm blir ordförande enligt
styrelsens beslut.
Jon Schenström
Ordförande Hålvärdskommittén och Banutvecklingsgruppen
Lägesrapport för rangebygget, etapp 1 och övningsområdet, etapp 2
Utdrag ur Protokoll 10-2015 vid Surahammars GKs styrelsemöte den 8 oktober 2015.
För att utreda förutsättningarna samt kostnaderna för byggandet av en ny range och ett övningsområde på det
gamla rangeområdet beslutade styrelsen i oktober 2015 att tillsätta en projektgrupp bestående av Jon
Schenström, sammankallande, Ulf Wilson, Björn Nordh, Mia Runnérus samt Michael Ramqvist och Mayvor
Wilson som adjungeras vid behov.
Projektarbetet range, etapp 1
Beslut, utdrag ur Surahammars Golfklubb årsmötesprotokoll 23 februari 2016
Projektet delas upp i två etapper, där rangen blir etapp l, för att frigöra mark på ”gamla” rangen för ett
övningsområde med korta hål som etapp 2. Kostnad etapp l är 2 750 000 kr. Styrelsen har ansökt om lån från
Nordea på 1 500 000 kr, som har beviljats. Klubben kommer att bidra med egna medel med 1 250 000 kr.
För etapp 2 har klubben sökt bidrag från Allmänna arvsfonden, Länsstyrelsens Jordbruksverk, Svenska
Golfförbundet samt Västmanlands Idrottsförbund. Styrelsen föreslår årsmötet att etapp 1 startar 2016 samt att
etapp 2 presenteras på årsmötet 2017.
Vid årsmötet 23 februari 2017 beslutades att etapp 2 kan fullföljas om finansiering via bidrag kan erhållas.
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Genomförande, byggnation
Skogsavverkningen påbörjades i februari men försenades något av dåligt väder.
Byggstart den 10 maj 2016. Entreprenaden har genomförts väl trots mycket sten och stubb att krossa och röja
undan. Stora mängder såbäddsmaterial har tillförts. Under senvintern byggdes huset för bollmaskinen av
banpersonalen. Den 17 augusti asfalterades utslagsrampen. Asfalteringen av utslagsrampen fick sättningar med
ojämnheter som följd. En omasfaltering gjordes innan slutbesiktning. Markarbetet avslutades den 23 augusti med
grässådd som under gynnsamma förhållanden etablerade sig mycket bra. Rangen klipptes tre gånger under
hösten 2016.
Byggnationen av lektions/vindskyddet utfördes av medlemmar som ideellt arbete, ca 500 tim.
Slutbesiktning av entreprenaden genomfördes den 23 maj 2017 och godkändes med reservation för gräsets
etablering och belysningens spridningsbild bl.a. En kompletterande besiktning gjordes i mitten av oktober då det
bestämdes att kompletterande sådd och dränering är nödvändig under 2018 innan entreprenaden slutgiltigt kan
godkännas.
Den 20 maj 2017 invigdes den nya rangen.
Ekonomi: Budget/Utfall
Finansieringen av byggnation har skett via ett lån om 1 500 000 kr, eget kapital 1 000 000 kr och en intäkt via
skogsavverkningen, 238 070 kr. Totalt 2 738 070 kr fanns disponibelt för byggnationen.
Den totala kostnaden för rangbygget uppgår till 2 650 710 kr. Entreprenaden var avtalad till
2 288 016 med tillägg för grävning för nedläggning av elkabel i stället för luftledningen, 121 570 kr. Enligt
entreprenadavtalet återstår att betala 5 730 kr efter åtgärdade anmärkningar vid besiktning.
Klubbens kostnader för lektionshus, bollhus inklusive betalsystem och övrig utrustning på rangen (utslagsmattor,
målområden etc) har kostat 241 120 kr varav 126 000 kr har finansierats via olika sponsring och eget/ideellt
arbete.
Byggnationen av rangen har kunnat genomföras enligt beslut vid årsmöte och inom de finansiella ramar som
angetts.
Projektarbetet övningsområdet, footgolf-/korthålsbana, etapp 2
Utdrag ur Protokoll 5-2016 vid Surahammars Golfklubbs styrelsemöte den 7 april 2016
Styrelsen beslutade att bilda en projektgrupp för nya övningsområdet bestående av Jon Schenström, Björn
Nordh, Mia Runnérus, Michael Ramquist klubbens Pro samt representanter för junior och Handigolfkommittén.
Sammankallande är Jon Schenström
Arbetsgruppen består av Björn Nordh, Ulf Wilson, Mayvor Wilson och Jon Schenström
Målsättning
Projektgruppen har satt som ambitionsnivå att korthålsbana, pitchinggreen och bunkergreen ska vara av samma
kvalitet som 18-hålsbanan.
Finansiering
Ansökan till Allmänna Arvsfonden gjordes i oktober 2016. Den 31 maj 2017 beviljade Arvsfonden klubben ett
bidrag på 2 456 250 kr enligt ansökan på 3 640 000 kr.
Västmanlands Idrottsförbund har bidragit med 350 000 kr och Golfförbundet med 40 000 kr.
En ansökan hos Surahammars kommun resulterade i ett kommunalt bidrag om 150 000 kr.
Totalt har klubben fått 2 996 250 kr i bidrag vilket motsvarar 82,32% av den beräknade investeringskostnaden.
I ansökan till Allmänna Arvsfonden var den totala investeringskostnaden beräknad till 3 640 000 kr. Resterande
643 750 kr finansieras av klubben dels med 300 000 kr och dels med eget arbete, ideellt och för anställd
personal. Eget arbete värderas till 200 kr/tim
Kostnader utöver entreprenaden gäller i huvudsak för bl.a. utrustning av footgolf-/korthål, belysning och ny
bevattningspump.
Genomförande
Anbudsförfrågan skickades ut till tre entreprenörer med erfarenhet golfbanebyggande. Anbudstiden sattes till 7
febr. Ett seriöst anbud inkom och som efter vidare förhandling antogs, 2 817 137 kr. Avtalet om en
totalentreprenad tecknades i slutet av augusti.
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Entreprenaden startade den 4 september 2017.
Samordning av placering, utförande korthålen visavi placering av hål för footgolf har skett mellan entreprenören
och sakkunnig på byggande av footgolfbana.
Sex greener och tees har anlagts med tillhörande dränering. Arbetet med dränering från greener och bevattning
har påbörjats men försenats på grund av mycket regn under oktober och senare viss tjäle. Arbetet kommer att
återupptas under våren så snart vädret tillåter. Då kommer dränering och bevattning att slutföras, efterjusteringar
på greener och tees för sådd och en del återstående grovplanering.
Installation av belysningen ingår inte i entreprenaden utan endast rörläggningen för elkabel. Kabeldragning och
stolpresning, 2 st, görs med eget/ideellt arbete och anlitad elinstallatör.
Innan entreprenaden startade hade lektionshuset rivits och stenplattor bortforslats med hjälp av eget/ideellt arbete
Entreprenaden ska vara avslutad den 31 augusti.
Jon Schenström
samordnare för projekten

Årsrapport 2017 från Handigolfkommittén
Handigolfen på Surahammars GK har under året inriktats på att erbjuda elever från Viljan i Ramnäs med
Aspbergers syndrom träning med klubbens Pro Mickael Ramquist samt särskolan inom Surahammars kommun.
Träningarna har varit mycket uppskattade men man ser mycket fram emot de nya träningsområden som kommer
erbjudas under hösten 2018 där det kommer att bli bättre träningsmöjligheter för grupperna.
Surahammars GK fick ett stimulansbidrag från Svenska Golfförbundet på 10 000 kr som ska användas för att
stimulera klubbens handigolfverksamhet.
Under hösten 2017 bildades en arbetsgrupp bestående av VGDF:s ansvarige Stefan Isacsson samt Ulf Wilson
från Surahammars GK och ansvariga för handigolfen på Arboga GK, Hälla GK och Orresta GK, för att få igång
handigolfen i distriktet.
Ett stort tack till alla medlemmar i Handigolfkommittén säsongen 2017.
Ordförande:

Ulf Wilson
Lena Lööf
Christer Bergström
John Edward Stenstrand
Tomas Berg
Mayvor Wilson
Jimmy Hjorth

Årsrapport 2017 från Medlemskommittén
Kommittén ansvarar bl a för banvärds- och bankontrollverksamheterna samt vissa festligheter mm.
Banvärdsverksamheten
Banvärdarna har en mycket viktig uppgift i klubben. Dels som resurs till personalen i receptionen men också när
det gäller det sociala utbytet med medlemmar och gäster vid första tee.
Banvärdarna har också till uppgift att åka runt på banan för att kontrollera att spelet flyter på som det ska.
Säsongsschema har tagits fram av Tage Markström
Verksamheten fungerade relativt väl under säsongen trots vissa svårigheter att få tag på medlemmar som är
villiga att ställa upp som banvärdar. Många greenfeegäster har precis som i fjol uttryckt sin stora uppskattning
över att bli vänligt bemött och omhändertagen av en banvärd. Vi fick också möjlighet att förklara varför banan
var i ganska dåligt skick under försäsongen.
Vi vill här också passa på att uttrycka hur viktiga banvärdarnas roll är. Man vet via undersökningar att
greenfeegäster som blir bra bemötta oftast kommer tillbaka. Detta innebär bättre greenfeeintäkter som i sin tur
gagnar hela klubbens verksamhet.
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Golfens dag
Under våren anordnades ”Golfens dag”. Dagen innehöll många aktiviteter som t ex informationsstånd, öppen
range, gissa antal peggar, förevisning av banans maskinpark, barn och ungdomar fick möjlighet att prova på golf,
glass och godis till barnen, puttningstävling, footgolf, precisionstävling, Facebookaktivitet samt försäljning av
klubbmedlemskap.
Aktiviteterna var uppskattade men relativ dåligt besökta då det samma dag fanns andra aktiviteter i Surahammar,
Hallstahammar och Västerås
De aktiviteter som drog mest folk var när landshövdingen Minoo Akhtarzand invigde vår nya range och 9
hålstävlingen med efterföljande middag.
Bankontrollgruppen
Gruppens uppgift är att åka runt och kontrollera att de som spelar antingen är medlemmar eller har löst greenfee.
Här behöver vi mera hjälp för att kunna genomföra tätare kontroller.
Planer för 2018
Just nu funderar vi på hur invigningen av klubbens nya träningsområde som består av både en korthålsbana och
en footgolfbana ska genomföras. Vi återkommer med mera information när detta är färdigplanerat.
Avslutning
Säsongen avslutades med en niohålstävling, prisutdelning, fika samt utvärdering för de som varit banvärdar
under säsongen.
Sist men inte minst. Ett stort tack till alla ni som ställt upp och hjälpt till under 2017.
Vi vill än en gång understryka vikten av banvärdarnas arbete och hoppas därför att vi ska få hjälp av ännu fler
banvärdar kommande säsonger.
Ordförande

Tage Markström
Lars-Göran Almgren
Susanne Grunditz-Markström

Årsrapport 2017 från Utbildningskommittén
Vi har reviderat våra lokala regler som sedan beslutats av styrelsen.
En välbesökt regelkurs har genomförts 19 och 26 april. Vi repeterade de vanligaste reglerna, gick igenom våra lokala regler
och gick en regelpromenad på banan.
Den 9 maj hade vi en genomgång av de vanligaste tävlingsformerna tillsammans med damkommittén under mottot ”kunskap
skapar trygghet och trygghet ger dig ett säkrare spel”.
Vi ser nu med spänning fram mot den kommande säsongen då förslaget till nya regler ska beslutas (ska gälla från 2019). Vi
räknar med att en större utbildningsinsats behövs inför denna stora förändring.
Ordförande

Lars-Göran Almgren
Tage Markström

Årsrapport 2017 från Marknadskommittén
Ett stort och varmt tack till alla våra Sponsorer/Partners.
Vår budget för säsongen 2017 var 400 000 kr.
Vi lyckades nå vårt budgetmål 2017, utfallet blev drygt 400 000 kr.
285 000kr pengar in i klubbens kassa och 126 000kr i materialvärde.
Materialvärdet är mesta delen bygget av bl a utslagsplatserna på vår nya range. Vi lyckades även att hitta
sponsorer till våra nya flaggstänger vilket också är en nyhet på klubben.
Vi är självklart måna om föregående års sponsorer. De kontaktar vi alltid tidigt för att få dem att fortsätta att
sponsra även kommande säsong.
Det är fortfarande tufft och svårt att hitta nya partners/sponsorer.
Våra nya medlemmar, Magnus och Lars Edvardson och Johan Eriksson har alla bidragit med nya sponsorer
denna säsong. Alla tre har ett brett kontaktnät bland en mängd olika företag så jag är övertygad om att de
kommer att hitta ytterligare ett antal nya sponsorer nästa säsong.
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Jag har redan denna säsong sett att det kommer nya friska ideér från alla tre så framtiden i kommittén ser
lovande ut. Ny ledamot av kommittén till 2018 är Stefan Faleke.
2017 års sponsorgolf spelades fredagen den 25/8. Det är både en singeltävling och en lagtävling och vi bjuder
alla deltagare på frukost, lunch och fina priser.
Singeltävling vanns av Anders Thornberg från företaget Ahlsell.
Lagtävlingen vanns av lag Ahlsell.
.
Ett stort Tack till alla medlemmar i Marknadskommittén för ett bra jobb 2017.
Ordförande:

Bengt Johansson
Mayvor Wilson
Ulf Wilson
Magnus Edvardson
Lars Edvardson
Johan Eriksson

Årsrapport 2017 från Klubbhuskommittén
Under året har följande hänt:


Småjobb när det gäller klubbhuset



Två praktikanter på trädgårdsmästarlinjen har gett förslag och genomfört sedvanliga
blomsterplanteringar samt klippt träd och buskar.

Kjell Hedmark
Ordförande Klubbhuskommittén
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